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Produção Industrial avança em agosto 
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Indicador ago/16 jul/17 ago/17

Produção 48,9 47,7 55,0

Número de 

Empregados
45,6 46,6 47,7

Utilização da 

Capacidade Instalada 

(UCI)

66,0% 65,0% 67,0%

UCI Efetiva-Usual 34,4 37,7 42,6

Evolução dos 

Estoques
48,1 51,5 47,3

Estoque Efetivo-

Planejado
49,2 50,6 49,6

Indicador ago/16 jul/17 ago/17

Demanda 54,1 54,8 55,9

Quantidade Exportada 48,9 52,2 50,4

Número de 

Empregados
46,8 48,0 48,8

Compras de Matérias-

Primas
50,8 52,3 53,6

Investimento 44,1 45,4 50,0

Evolução Mensal da Indústria*

Expectativas para os Próximos 6 Meses

*Índices abaixo dos 50 pontos sinalizam contração; 

índices acima de 50 apontam expansão  

 

 

O índice de Produção Industrial paulista ficou 

acima da linha dos 50,0 pontos em agosto, 

indicando expansão da atividade industrial. A 

pontuação alcançou 55,0 pontos, maior 

patamar desde março deste ano - e bem acima 

dos 47,7 pontos verificados em julho. É o 

melhor resultado para um mês de agosto 

desde 2010, quando o indicador registrou 55,4 

pontos. Em agosto de 2016, o resultado havia 

sido de 48,9 pontos. 

 A Utilização da Capacidade Instalada 

(UCI) também apresentou ligeira melhora na 

passagem mensal, variando em 2% de julho 

para agosto. Ainda assim, o indicador continua 

a denotar grande capacidade ociosa no setor. 

 O índice de Utilização da Capacidade 

Instalada (UCI efetiva/usual) também subiu, 

registrando 42,6 pontos, ante 37,7 pontos em 

julho. Novamente, é o melhor resultado para 

um mês de agosto desde 2013. Em agosto de 

2016, o indicador registrou 34,4 pontos.   

Quanto ao nível de estoques, ambos 

os índices de Estoques de Produtos Finais 

(Evolução) e Estoques (Efetivo-planejado) 

caíram para patamares abaixo da linha dos 

50,0 pontos, sinalizando estoques abaixo do 

planejado. Enquanto o primeiro foi de 51,5 

para 47,3 pontos, o segundo passou de 50,6 

para 49,6 pontos.   
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Seguindo a tendência de melhora, o indicador de Evolução do Número de Empregados 

também avançou ligeiramente. Ele sai de 46,6 pontos, em julho, para 47,7 pontos em agosto. Mais 

uma vez, é o melhor resultado para um mês de agosto desde 2013, quando havia alcançado 48,5 

pontos. Ainda assim, o indicador se mantém abaixo dos 50,0 pontos - sinalizando, portanto, contração 

do quadro de funcionários pelo 54º mês seguido. 

 

 

 No que diz respeito às expectativas para os próximos seis meses, quatro dos cinco 

indicadores componentes melhoraram na passagem mensal e registraram otimismo, ou seja, ficaram 

acima dos 50,0 pontos. Apenas o Número de Empregados ainda sinaliza contração - ainda que 

também tenha melhorado na passagem mensal, saindo de 48,0 pontos em julho para 48,8 pontos em 

agosto.  

 Para os que se encontram em cenário de otimismo, com exceção do indicador de 

Investimento, todos já estavam acima dos 50,0 pontos. O indicador de Demanda passou de 54,8 

pontos em julho para 55,9 pontos em agosto, indicando pelo nono mês seguido expansão da atividade; 

o componente de Compras de Matérias-Primas avançou ligeiramente, saindo 52,3 para 53,6 pontos, 

consolidando o sexto mês seguido com leituras acima de 50,0 pontos; o indicador de Quantidade 

Exportada, por sua vez, muito embora ainda indique otimismo, foi o único a cair: passou de 52,2 

pontos em julho para 50,4 pontos em agosto.  

 

A Sondagem Industrial passou a ser divulgada mensalmente desde janeiro de 2010. 

Perfil da amostra: 239 empresas, sendo 62 pequenas, 104 médias e 73 grandes. 


